
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

Anul universitar 2021-2022 

Anul de studiu III / Semestrul II 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii / Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

241103 Revizor contabil  

241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,  

241106 Controlor de gestiune 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ la distanţă 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Elaborarea lucării de licență Codul disciplinei CIG 324 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Responsabil specializare 

2.4. Anul de 

studiu III  

2.5. Semestrul 

II 

2.6. Tipul de evaluare 

C 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut Felul disciplinei 

DS 

Obligativitate Obligatorie/ 

opțională 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului - 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
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ţe
 

p
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o
n

al
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C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei 

C2 Utilizarea resurselor informatice  în domeniul financiar-contabil 

C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile şi/sau fiscale 

C4 Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari  

C5 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil 
C6. Abordarea fenomenelor economico-financiare prin prisma  specificităţii, a rezultatelor şi a riscurilor asociate 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 

cu frecvenţă 
56 din care: 3.2. curs - 3.3. seminar/ laborator/ proiect 56 

3.4. Total ore pe semestru – forma ID 56 din care: 3.5. SI - 
3.6. AT + TC / AA / ST + SF / L 

/ P 
56 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  

3.5.4. Tutoriat  

3.5.5. Examinări  

3.5.6. Alte activităţi  

3.7. Total ore studiu individual  

3.8. Total ore pe semestru 250 

3.9. Numărul de credite 10 
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CT 1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul  propriei strategii de 

munca riguroasa, eficienta si responsabila 

CT 2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici 

de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

CT4 Formarea  unui comportament bazat pe managementul eficient al tuturor resurselor 

CT5 Capacitatea de a comunica şi a lucra în echipă pentru o adaptare eficientă la exigenţele societăţii 

bazată pe cunoaştere 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina are ca scop:  

- Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor necesare elaborării de lucrări sumative cu 

caracter teoretic şi aplicativ, bazate pe cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea 

conceptelor, teoriilor, metodelor şi tehnicilor de cercetare specifice domeniului 

de licenţă. 

- pregătirea lucrării de licenţă pentru a fi susţinută în cadrul examenului de 

licenţă, ca examen sumativ final al studiilor de licenţă. 

7.2. Obiectivele specifice Familiarizarea studenţilor cu cerinţele de fond în vederea realizării lucrării de 

licenţă;  

- formarea şi dezvoltarea aptitudinilor studenţilor de a elabora proiecte şi 

lucrări sumative cu caracter teoretic şi aplicativ;  

- oferirea de consultaţii studenţilor pe parcursul realizării lucrării de licenţă;  

- indrumarea studentilor spre a realiza lucrãri originale, aplicative, inovative, 

interdisciplinare si sã evite plagiatul;  

- aplicarea corectă a metodelor specifice de analiză în domeniul în care se 

elaborează lucrarea de licenţă;  

- fundamentarea de concluzii şi propuneri la finalul lucrarii specifice temei 

abordate  

identificarea de soluţii novative de rezolvare a temei propuse 

 

8. Conţinuturi 

8.1. SI Metode de predare Observaţii 

- - - 

Bibliografie: 

- 

8.2. AT Metode de predare-

învăţare 
Observaţii 

- -  - 

Bibliografie: 

- 

8.3. TC 

Metode de 

transmitere a 

informaţiei 

Observaţii 

- - - 

Bibliografie: 

- 

8.4. AA / L / P  Metode de predare-

învăţare 
Observaţii 

1. Discuţii privind modul de elaborare a lucrarii de licenţă: structura 

lucrarii, condiţii de tehnoredactare, folosirea referinţelor bibliografice, 

utilizarea figurilor, graficelor, tabelelor etc. 

2 Stabilirea calendarului de realizare a lucrarii de licenta. 

3. Discutii cu studentii privind aspectele teoretice si metodologice 

specifice fiecărei teme abordate în lucrarea de licenţă 

4. Pregătirea studenţilor pentru realizarea părţii practice a lucrării de 

licenţă. 

Discutii individuale 

si de grup, lectură 

independentă şi 

consultaţii, lucrul 

cu texte scrise 

(cărţi, manuale), 

prezentări ale 

stadiului de 

realizare a lucrării. 

 

56 ore 



 

 

5. Clarificări privind studiul de caz elaborat în cadrul lucrării de licenţă. 

Verificarea stadiului de elaborare a lucrărilor de licenţă 

6. Discuţii cu privire la modul de elaborare a concluziilor  

şi propunerilor si asupra modului de prezentare a lucrării la examenul de 

licenţă 

7.Pregătirea prezentării pentru susţinerea publică a lucrării de licență. 

Conţinutul activităţilor va fi în concordanţă cu tema aleasă pentru 

lucrarea de licenţă 

Bibliografie:  

Bibliografia recomandată de cadrul didactic îndumător pentru realizarea lucrării de licenţă în concordanţă cu tema aleasă.   

Ghid de întocmire a lucrarării de licență   

http://stiinteeconomice.uab.ro/index.php?pagina=date_pg_text_fisiere&id=89&l=ro 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la completarea şi 

adâncirea de către studenţii programului de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune de cunoştinţe, 

familiarizarea cu modul de aplicare în unităţile patrimoniale a cunoştinţelor teoretice, însuşite în procesul de 

învăţământ, şi formarea de noi deprinderi practice în problemele contabile 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. SI (curs) Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 

Probă orală ci itemi 

subiectivi 

50% 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului 

10.5. TC / AA / ST / L / P Corectitudinea şi completitudinea 

întocmirii lucrărilor practice 

Proiect 50% 

 

10.6. Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5 

- Lucrarea corespunde cerinţelor de redactare.  
- Noţiunile teoretice sunt prezentate pe baza literaturii de specialitate citate corect.  

- Culegerea, analiza şi interpretarea datelor empirice a fost realizată cu utilizarea unei metodologii corecte 

şi adecvate.  

- Concluziile cercetării sunt logice şi relevante pentru subiectul abordat. 
   

     

  
 Responsabil specializare ID 

 Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

Data 

23.09.2021 

 

Responsabil de studii ID/IFR, 

Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

 


